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ÖZET
Bu

çalışmanın amacı,

bu alandaki mevcut literatürden yararlanılarak, özellikle son
içerisinde girişimcilik alanında başarılı çabaları ile kendilerini kanıtlayan kadın
girişimcilerin, bu başarılarının arkasında yatan ekonomik, sosyo-kültürel, tarihi, politik ve
genetik etkenlerin karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve başarılarını kısıtlayan ve çözümleri
beklenen kendi doğalarından kaynaklanmayan engellerin ortaya konulmasıdır. Bazı varsayım
ların aksine, yeni yaşama geçirilen ve zorlu rekabet şartları içerisinde başarılı bir şekilde varlıklarını sürdüren girişimlerin günümüzde çoğunlukla kadın girişimcilerin çabaları sonucu
oluşturuldukları ve geliştirildikleri ileri sürülen çalışmada, geneldeki benzerliklerine karşın,
erkek girişimcilerle, motivasyonları, iş becerileri ve mesleki geçmişleri gibi bazı karakteristikleri açısından farklılıklar gösterdiklerini ortaya koyan mevcut çalışmalardan hareketle,
kadın girişimcilerin girişimcilik konusunda belirli karakteristiklerinden kaynaklanan üstün
yönleri bulunduğu ve önlerindeki bazı engellerin kaldırılması durumunda başarı düzeylerinin
daha da yükselebileceği makalenin temel argümanını oluşturmaktadır.
çeyrek

yüzyıl

I. GİRİŞ.
Değeri olan yeni bir şey yaratma süreci olarak tanımlayabileceğimiz girişim
cilik (entrepreneurship ), beraberinde finansal, psişik ve sosyal riskler taşıyabileceği
gibi, para, kişisel tatmin ve bağımsız çalışma türünden ödüller de getirebilmektedir
(Bygrave, 1997; 445). Girişimcilik sürecinde, girişimci, yeni bir şey yaratılmasına
direnç gösteren güçlerin üstesinden gelerek fırsatları bulmak, değerlendirmek ve
geliştirmek durumundadır. Girişimci için düşünce ürünlerini piyasaya aktarma ve
yeni bir girişim yaratma, birçok güçlükleri de beraberinde getiren ve başarılması
zorlu bir çaba olmakla birlikte, yaşama geçirilebilmiş girişimcilikle ilgili kararlar,
dünya üzerinde milyarlarca yeni "iş"in kurulması ile sonuçlanmıştır. Gerçek rakam
tam olar~k bilinememekle birlikte, yeni kurulan "iş" sayısı bakımından yeryüzünde
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çeken Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan tahminler bu ülkede yaklaşık her
ne olursa
yıl 1. l ila 1.9 milyon yeni şirketin kurulduğunu göstermektedir. Koşullar
ve
belirsizlik
ekonomik
ı,
noksanlıklar
olsun-enflasyon, yüksek faiz oranları, altyapı
yaşamında
iş
girişim
a
milyonlarc
yıl
karşın-her
yüksek başarısızlık olasılıklarına
yerini almaktadır. Herbiri kendine özgü olmakla birlikte, bu girişimler, ortak özellikler taşımakta ve insana has nitelikler içeren bir sürecin işlemesi sonucu ortaya çık

başı

mış bulunmaktadırlar.

Yukarıda girişimciliğin tanımı içerisinde yer alan risk unsuru, kadın girişim
ciler için daha da fazla olmaktadır. Kadın girişimcinin, genelde erkekler tarafından
yönetilen ve yönlendirilen alanlarda çalışma, örnek alacağı hemcinslerinin (rol modellerinin) nisbeten az sayıda olması ve faaliyeti için gerekli fonları sağlamada daha
çok güçlüklerle karşılaşma gibi fazladan sorunları bulunmaktadır. Bunun yanında,
(aşırı)
doğaları gereği, belli durum ve koşullarda karşı cinsleri kadar kendine
güven, kendinden emin ve ısrarcı olma ve kendi kendini güdüleyebilme gibi özellikBütün bu olumsuzluklara karşın deneyim
lerden yoksun bulunabilmektedirler.
ve
kadının gün geçtikçe girişimcilik alanında daha büyük mesafeler aldığını
edir.
göstermekt
olduğunu
başarlı
hizmetler gibi bazı alanlarda erkeklere oranla daha

il. İŞYAŞAMINDA KADIN: DÜN VE BUGÜN
Kadınlar, çalışma yaşamında, yaklaşık yarım yüzyıl öncesine oranla belirgin
bir değişim sergilemişlerdir. Elli yıl önce kadınların yalnızca küçük bir yüzdesi kendi
erkeklere
işlerinin sahibi ve işleticisi durumundaydılar. Çalışan kadının işi, eşi veya
ikincil nitelikte ve genelde düşük ücretle istihdam edilen insanların çalıştığı

nisbetle

çeyrek yüzyıl önce kaleme aliş dünyasında kadın
günlerin]
dığı "Yönetim'de Kadınlar" başlıklı çalışmasında [o
a yeterli tecrükonularınd
iş
ve
yönetim
,
larla ilgili bellibaşlı olumsuz düşünceleri
nin azlığı ve
seyyaliyeti
emek
diğerine
alandan
benin bulunmaması, bir coğrafık
göre,
Oerton'e
).
11
1972:
(Basil,
etmişti
ifade
olarak
yetersizliği
eğitim/öğretimin
kadı
rda,
araştırmala
yapılan
üzerine
çalışma
dışı
ev
ve
kadınlar
ve
erkek
başlangıçta
değiş
nın ücret karşılığı çalışma yaşamında yer almasının yaşamını önemli şekilde
tirip, değiştirmediği konusunda birbiri ile çelişen iki görüş yer almıştır. Bu görüşler
den birisi, ücret karşılığı iş yaşamına atılmanın kadının yaşamını pek az etkileyeceği
ve zaten evde yeteri kadar bir yükü üstlenmek durumunda bulunan kadın için ücret
karşılığı işin yalnızca bir diğer tür "kölelik" olduğuydu. [İş yaşamına atılma sonucu]
daha fazla sayıda kadın yaşamının daha büyük bir bölümünü ev dışında ücret kar"aile
şılığı çalışarak geçirecek ve buna karşın, kadınların çoğunluğu esas rollerini
evi"nde eşi ve çocuklarına bakmak olarak algılayacaklardı. Diğer görüş ise ücret
karşılığı çalışmanın kadının yaşamını büyük ölçüde değişirdiği, erkeklerle "teorik"
anlamda eşitlik, ekonomik yönden bağımsızlık ve [yaşama] daha geniş bir bakış açısı
eş ve
sağladığı yolundaydı. Çalışılan işin statüsü ne kad~r düşük olursa olsun, bir
önemli
oldukça
için
kadın
de
kimliği
kadın"
"çalışan
bir
anne olma kimliği yanında
bulunmaktaydı (Oerton, 1996; 37).
yarı zamanlı işlerdendi.

Basil, günümüzden

yaklaşık

Yirminci yüzyıla geçilmesi ile kadınlar benimsemek durumunda bırakıldıkları
sosyal rolleri nedeniyle karşılaştıkları engellerin büyük bir kısmını aşma başarısı
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göstermişlerdir. Artık iş ve aile yükümlülükleri eşler tarafından müştereken üstlenilmekte ve bu durumun erkek ve kadın yönünden sayısız potansiyel avantajları
bulunmaktadır. [Bu şekilde oluşturulacak] "dengeli bir yaşam" daha fazla doyum
sağlayacak, yaşam kalitesine ve kadın ve erkeklerin ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin gelişimine yardımcı olacak ve insanların çalışma yaşamına optimal düzeyde katkılarını mümkün kılacaktır (Francesco, 1998; 426).
Kadınlar girişimci olarak bazı iş alanlarında daha fazla kabul görmüşlerdir.
Dünya genelinde daha sıklıkla karşılaşılmış olduğu üzere, güzellik salonları, hemşi
relik okulları ve kadın elbiseleri, çocuk giyimi veya eşyası satan işyerleri genelde kadınlar tarafından işletilmiştir. Zaman içerisinde kadınların finans, imalatçılık ve araş
tırma ve geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösterme konusunda kendilerini kanıtla
mak fırsatını elde etmelerine karşın, Francesco, kadınların örgüt liderleri ve yöneticiler olmaları yönünde teşvik gördükleri ve "eşit işe eşit ücret" uygulamasının ilke
olarak kabul gördüğü batı kültürleri, örneğin istihdama ilişkin yasaların her iki cins
için de eşit uygulama öngördüğü bir Birleşik Devletler tatbikatında bile, kadınların
bir "cam tavan" etkisi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmektedir. Kültürel değerler
le çelişen bir grup engelleyici etkenden kaynaklanan bu etki [günümüzde bile] kadın
ları yönetimde üst kademelere erişmekten alıkoymaktadır (Francesco, 1998; 145).
Bu olumsuz etkenlerden en önemlilerinden birisi de kadın ve erkek arasındaki iletişim
yetersizliğidir. Tom Peters, kadınlardan duyduğu en fazla şikayetin [erkek] partnerlerinin onları dinlememesi olduğunu ifade etmektedir. Peters'e göre kadınlar yakınlık
ve dostluk ortamının oluşması bakımından kaçınılmaz gördükleri sözlü iletişimi sağla
maya çalışırlarken, bu türden konuşmalara alışkın olmayan erkekler, kadınların ne
anlatmaya çalıştıklarını anlayamamakta, bunun sonucu olarak erkekler kadınlarla,
kadınlar erkeklerle sözlü iletişim kuramamaktadırlar (Peters, 1992; 721, 722).
Son yirmibeş yıl içerisinde, önemli nitelikte sosyal, politik ve ekonomik deği
şimler kadınlar için birtakım fırsatlar yaratmış ve kendilerinin iş dünyasında daha
fazla kabul görmelerine imkan sağlamıştır. Bugün gittikçe daha fazla sayıda kadın
işletmecilik, hukuk, mühendislik ve bilgisayar bilimleri konusunda öğrenim görmektedir; bunun anlamı, ileride daha fazla kadının kendi işlerini kurma konusunda gerekli beceri ve kişisel güveni kazanacaklarıdır. Buna ilaveten, gittikçe artan sayıda
boşanmalar, gün geçtikçe fazlalaşan tek ebeveynli aileler, daha geç yaşta evlenmeler, çocuk sahibi olma yaşının ertelenmesi türünden sosyal eğilimler toplumun kadı
na [ve kadının kendisine] bakış açısını büyük çapta değiştirmiş, bu değişimin iş
dünyasına yansıması ise oldukça çarpıcı olmuştur. Bugün, kadınların evli ve çalışan
bir kadın olmaları veya kariyer sahibi ancak evli olmamaları veya geleneksel olarak
erkeklerin hakimiyet alanına giren tıp, inşaat veya sivil havacılık gibi alanlarda çalış
maları daha olağan hale gelmiştir. Genel olarak, kadınlar eskiye oranla iş yaşamına
atılma konusunda daha bağımsız ve özgüven sahibi olmuşlardır. Belli durum ve
koşullarda, erkeklere oranla daha iyi birer yönetici de olabilmektedirler. Bernstein,
insanlarda sadakat ve yakınlaşma ( affıliation) duygularını ortaya çıkaran yönetim
stillerinde daha başarılı olunmak istenildiğinde, kadınların yönetim stillerinin benimsenmesini önermektedir. Araştırma sonuçlan, kadınların erkeklere oranla genelde güven ve yakınlaşma duygularını kullanmakta daha başarılı olduklarını ortaya
koymaktadır (Bernstein, 1989; 140).
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iV. KADIN GİRİŞİMCİNİN BUGÜNÜ VE GEÇMİŞİ: AİLE,
ÖGRENİM VE İŞ DENEYİMİ.
a. Günümü zde

Kadın Girişimci

Bir zamanların alışılagelmiş para kazanan baba, ev işlerini yürüten anne ve
çocuklar türünden geleneksel aile tipi, günümüzün endüstrileşmiş dünyasında artık
ülkede
azınlıkta kalmaktadır. Francesco, İngiltere örneğine değinerek bugün bu
rakamın 1973'te %
bu
,
çalıştığını
babanın
hem
ana
hem
60'ında
%
ailelerden
çocuklu
43 olan eşlerin birlikte çalışma oranı ile karşılaştırıldığında oldukça belirgin bir artış
olmak
anlamına geldiğini ifade etmektedir. Yine İngiltere örneğinde çoğu tam gün
(Franr
olmaktadı
42
%
oranı
koşulu ile çalışan "yalnız annelerin" (lone mothers)
cesco, 1998; 426).
içerisinde
Çalışma yaşamının olası bütün risklerine karşın, özellikle son onyıl
gittikçe artan sayıda kadın kendi işlerini kurmaya kararlı görünmektedir. Günümüzde daha çok sayıda kadın, iş yaşamında daha fazla role sahip bulunmaktadır.
Lambing, Birleşik Devletler' de 1980'ler süresince ve 1990'lı yılların başlarında kakadınların
dınların girişimcilik çabalarının belli bir ivme kazandığını, 80'li yıllarda
1994 yılı
ve
geldiğini
meydana
artış
oranında
50
%
kurdukları girişim sayısında
biri olan
üçte
yaklaşık
adedinin
girişim
toplam
ülkede
sayısının
itibarı ile bu işlerin
22).
1997;
,
(Lambing
r
etmektedi
ifade
u
bulduğun
6,5 milyonu
nitelik
Kadın girişimcilerin faaliyet alanları, genelde yeni buluşlara ticari
ve
sahalara
u
bulunduğ
hakim
n
cinslerini
karşı
n,
kazandırılan girişim türlerinde
ağır
hizmet
l
gelenekse
oldukları
başarılı
daha
a
çoğunlukl
oradan da erkeklere oranla
hizmet ağır
lıklı işlere kadar uzanmaktadır. Kadınların sahipliğindeki fazla sayıdaki
niteliklerini
mesleki
ve
eğitim
in
girişimcin
kadın
birçok
zamanda
aynı
girişim,
lıklı
görmüş buöğrenimi
de yansıtmaktadır. Genelde sosyal bilimler alanında üniversite
bulunsahibi
deneyim
ve
bilgi
lunan kadınlar, daha çok hizmet ağırlıklı mesleklerde
danış
satışlar,
perakende
hizmetler,
duklarından, çalışma alanları eğitime yönelik
.
manlık ve halkla ilişkiler olmaktadır
Bütün girişimcilerin işin başlangıç aşamasında ve faaliyetin belli safhalarında
sorunlarla karşılaşmaları olağan bir durumdur. Kadın girişimciler tarafından yüzyüze
gelinen bellibaşlı problemle r kredi temini, rakiplere oranla rekabet koşullarının zayıf
lar bu konuda en
olması ve finansal planlama da karşılaşılan açmazlardır. Araştırma
gösterilduyarlılik
kadar
yeteri
nda
tutulması
bellibaşlı sorunun, finansal kayıtların
an
karşılaşıl
e
işlemlerd
irilen
gerçekleşt
ile
kuruluşlar
veren
memesi sonucu ödünç
a karşı
sıkıntılarl
alanında
finans
n
Kadınları
ır.
koymaktad
ortaya
sıkıntılar olduğunu
muhasebe, pazarlalaşmalarının bir diğer nedeni de genel olarak finansal planlama,
ma ve faaliyetlere ilişkin deneyimlerinin yetersizliğidir.
b.

Kadın Girişimcinin

Aile

Geçmişi.

birçok yönlerden benzer nitelikler gösserbest meslek sahibi olduğu orta veya
termektedir. Bu grubun
kişilik olarak babaları ile özdeşleşmiş,
genelde
olup,
çocukları
ilk
orta-üstü ailelerin
kişilerdir.
bulunmuş
içinde
ilişkiler
yakın
de
ile
ancak anneleri
Kadın girişimcilerin

"aile

geçmişleri"

çoğunluğu, babanın
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Bu tür bir aile geçmişine sahip bulunan bir kadını girişimci olmaya yönelten
nedenlerin neler olabileceği sorusu akla geldiğinde, bunların birincisi, evli olma ve
bir aile ortamı içerisinde bulunmanın gerek finansal ve gerekse duygusal yönden
verdiği güven duygusu olmaktadır. İkinci neden, geçmişte serbest meslek sahibi bir
babaya sahip bulunulmuş olunmasının etkileyiciliği ve verdiği güçlülük duygusudur.
Üçüncü bir neden, ilk doğan çocukların erken yaşlarda iddiacı ve bağımsız olma
özellikleri kazanmaları sonucu, serbest meslek sahibi olmaya daha yatkın oluşlarıdır.
Bu karakteristikler, genelde, gerek kadın ve gerekse erkek girişimciler için benzer ve
değişmez niteliktedirler.
c. Kadın Girişimcinin Öğrenim/Eğitimi.

Hernekadar kişilerin kendi işlerini kurmaları için formel bir eğitim almış olgerekmemekte ise de, özellikle girişimcilik ve yönetim bilimleri alanlarında
öğretim/eğitim alınmış olunması büyük bir avantaj niteliğindedir. Benzer görüş serdeden Doğramacı , kadının iş gücüne katılımında [diğer faktörler yanında] bir başka
önemli faktörün de öğrenim düzeyi olduğunu ifade etmekte, kadının öğrenim düzeyi
yükseldikçe ücretli ve nitelikli işlerde çalışması olasılığının arttığını belirtmektedir
(Doğramacı , 1997; 129). Türkiye'de 1990 ve 1995 yıllan baz alınarak yapılan bir
araştırmaya değinen Doğramacı , kendi hesabına çalışan kadınların oranında 1995
yılında 1990 yılına göre bir miktar azalma görülmesine karşın [ 12 yaş ve yukarısı
için 1990 Ekim ayında toplam çalışan kadınlara oranla %10.6 karşın 1995 Ekim
ayında %8.8] , aynı evre içerisinde ücretli, yevmiyeli çalışan kadın oranlarında, çok
az olmakla birlikte belli bir artış görüldüğüne işaret etmektedir. Bu durumun, öğre
tim/ eğitim düzeyi ile kadınların girişimcilik düzeyi arasında pozitif bir korelasyon
bulunması gereğine ilişkin yaklaşımların aksi yönünde bir sonuç ve bu yönü ile bir
paradoks olarak ifade edilebilmesi olası ise de, ülkemizde 1990-1995 dönemi arasın
daki evrede karşılaşılan ekonomik sıkıntıların neden olduğu girişimciliği caydırıcı
unsurların "geçici" bir etkisi olarak yorumlanabilmesi de mümkündür. Doğal olarak,
bu konuda daha kesin sonuçlara ulaşabilmek için bir sonraki beş yıla ilişkin verilerin
derlenmesi ve yorumlanması gerekecektir.
maları

Gelişmiş

olan ülkelerin genelinde kadın girişimciler genelde üst öğrenim göriçlerinde lisansüstü derecesine sahip olanların sayısı da azımsana
mayacak düzeydedir. Birleşik Devletler örneğinde kadın girişimcilerin çoğu lisansüstü derecesine sahip olmak üzere yaklaşık yüzde 70'i üst öğrenim görmüş kişil
erdir; bunun yanında başta babaları olmak üzere ebeveyn ve eşlerinin iyi eğitim
almış kişiler oldukları görülmektedir.
müş kişilerdir;

VI. KARAKTERİSTİKLERİ YÖNÜNDEN KADIN VE
ERKEK GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIRILMALARI
Günümüzde kadın ve erkek girişimcilerin motivasyon, kişilik, aile ve mesleki
deneyimleri başlıkları altında toplayabileceğimiz karakteristik ve sorunları hakkında
bugüne kadar elde edilen bulgular sonucu bazı genellemelere gidilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, girişimcilerin karakteristikleri ile ilgili olarak elde edilen bul391
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erkek girişimciler ile ilgili olarak yapılan araştırmalardan elde
kuran ve faaliyete .
edildiğinin de göz ardı edilmeme si gerekmektedir. Kendi işlerini
yerlerini almaalanda
bu
kadınların
ve
geçiren kişilerin çoğunlukla erkek olmaları
ası gerekir.
karşılanm
olağan
durumun
bu
ile
nedeni
larınm nisbeten daha yeni olması
kadın
kuran
işlerini
kendi
ülkelerde
şmiş
endüstrile
özellikle
ar
Yine de, araştırmal
Peters,
ve
Hisrich
ır.
koymaktad
ortaya
olduğunu
fazla
daha
oranla
erkeklere
ların
Amerika Birleşik Devletleri örneğinde, kendi işini kuran her erkeğe karşılık aynı
1998; 78).
başarıyı gösteren üç kadının bulunduğunu belirtmek tedir (Hisrich,
Her iki grup girişimci, karakteristikleri yönünden benzerlikler göstermekteyseler de özellikle, motivasyonları, iş becerileri ve mesleki deneyimleri açısından arada belli farklılıklar mevcuttur. Bu tür farklılıklar çoğunlukla bir işletmenin başlangıç
ı ve sorunların
aşamasındaki işlemler -özellikle destek sistemleri, fonların kaynaklar
nitelikleri- yönünden daha belirgin olmaktadır.
karşılaştır
Kadın ve erkek girişimciler arasında karakteristikler yönünden bir
(Hisrich,
ır
çıkmaktad
ortaya
şekilde
görülen
aşağıda
genelde
tablo
ma yapıldığında

guların çoğunluğunun

1998; 79):

ve Erkek

Kadın

Girişimcilerin

Karakteristikler Yönünden

Karşılaştırılmaları

Kadın Girişimciler

Girişimciler

Karakteristikler

Erkek

Motivasyon
(Güdüleyici Faktör)

Kendini gerçeklcştirme-birşey ortaya
koyabilmek için mücadele verme
Kişisel bağımsızlık

Bir amaca yönelme ve onun için
verme
Özgürlük-tek başına

uğraş

Başarma
Girişimde bulunmanın

nedeni

Mevcut işten hoşnutsuzluk
Bir yan iş (mevcut işin yanında
ikinci bir iş) veya öğrencilik
sırasında çalışılan bir iş olma

İşten soğuma

Belli bir alana ilgi veya o alanda
fırsat yakalama
Kişisel koşullarda değişiklik

İşten çıkarılma
Varlık sahibi olma-varlık devralma
[miras, bağış vb.)

Fon

kaynakları

ve birikimler
Banka kredileri

Kişisel varlık

Kişisel varlık

ve birikimler
borçlar

Kişilerden alınan

Yatırımcıların desteği
Arkadaş

Mesleki

Kişisel
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geçmişi

karakteristikler

ve aileden

alınan

borçlar

nedeniyle edindiği
deneyim
Konunun gerçek anlamda uzmanı
olma veya o alanda yüksek düzeyde
başarı elde etmiş olma
Belli işletmecilik alanlarında uzmanlık

Çalıştığı işi

Kararlılık ve inançlılık
Hedefe yönelme
Yenilikçilik ve idealistlik
Kendine aşırı güven
Hevesli ve enerjetik olma
Kendi kendinin patronu olma

deneyim
ortadüzey yönetici
veya idari kademelerde deneyim
sahibi olma
Hizmette mesleki deneyim

Faaliyet

alanındaki

Alanında

Esnek ve toleranslı olma
Hedefe yönelme
Yaratıcılık ve gerçekçilik
Orta düzey kendine güven
Hevesli ve enerjetik olma
Sosyal ve ekonomik çevre ile
başedebilme yetisi

Prof Dr. ismail Özaslan 'a Armağan

Karakteristikler
Geçmiş yaşamı

Erkek
ile

ilgili konular

Destek olan gruplar

Girişimin

Kaynak:

türü

Girişimciler

Kadın Girişimciler

Girişim yaşı:

25-35
Baba serbest meslek sahibi
Üniversite öğrenimi almış-·
İşletmecilik veya genelde mühendislik
olan teknik bir alanda derecesi mevcut
İlk çocuk olma

34-45
Baba serbest meslek sahibi
Üniversite öğrenimi almış
İşletmecilik veya genelde
mühendislik olan teknik bir
alanda derecesi mevcut
İlk çocuk olma

Arkadaşlar, profesyonel kişiler
(avukatlar, muhasebeciler)
İş ortakları/o alandaki kişiler

Yakın arkadaşlar

Aile

Eş

Kadın

Girişim yaşı :

Eş
mensupları

cemiyetleri
Meslek kuruluşları

İmalatçılık veya yapımcılık

Hizmet

(inşaatçılık)

Eğitim

alanındaki işler

hizmetleri, danışmanlık
veya halkla ilişkiler

Entrepreneurship, Robert D. Hisrich ve Michael P. Peters, 1998, Irwin & McGraw-Hill Co.
Jnternational Edition., ·s. 79.

Tabloda yer alan karakteristikler
labilmesi mümkün bulunmaktadır:
a. Fon

yorumlandığında, aşağıdaki

sonuçlara

ulaşı

Kaynakları:

Başlangıçta finansman için başvurulan kaynaklar erkek ve kadın girişimciler
için farklı olmaktadır. Tablodan da görülebileceği üzere, erkek girişimciler girişim
lerinin ilk başlangıç aşamasında çekirdek sermayeleri· yanında, finansman kaynağı
olarak yatırımcı ve bankalardan da kredi sağlarken, kadınlar genelde yalnızca kişisel
varlık veya birikimlerinden yararlanma yoluna gitmektedirler.

Tecrübe kadınların girişimlerini karşı cinslerine oranla daha az sermaye ile
faaliyete geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalardan birisi, kadınlar tarafından tesis olunan işletmelerin başlangıç sermayesinin yaklaşık $
15,000 olmasına karşın, erkekler tarafından aynı amaçla kullanılan sermayenin$
36,000 olduğunu ortaya koymaktadır. Hatta hizmet işletmelerinin evlerde tesis olunmaları durumunda ihtiyaç duyulan sermaye miktarı daha da düşük olabilmektedir.
Bu konuda ileri sürülen nedenlerden birisi kadınların genelde hizmet alanında faaliyet göstermelerinden ötürü az sermayeye gereksin.im duymalarına karşılık, erkeklerin çoğunlukla endüstriyel alanda girişimde bulunmaları nedeniyle daha fazla sermayeye ihtiyaç duymalarıdır.
Kadınların girişimleri için ihtiyaç duydukları sermayeyi elde etmekte güçlüklerle karşılaştıkları çeşitli araştırmaların sonuçlarınca da doğrulanmaktadır. Bu kuruluşlardan birisi olan Birleşik Devletler'de National Federation of Women Business
Owners tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, 1992 yılında kadın girişimcilerin
yarısından fazlasının kısa vadeli kredi ihtiyacı durumunda kredi kartlarını kullandık-
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lar da kadınların kredi kartkonulmuştur. Kefil bulma kta çekile n sıkıntı
nın öneml i neden lerind en birisi olmak larını kısa vadeli kredi amacıyla kullanmaları
man gereksinimi duydukları durum lartadır. Uygul amada erkek girişimcilerin finans
yararl anabil meleri ne karşın ,
da bu alanda daha evvelc e geliştirdikleri bağlantılardan
ek fonlar yönün den bir
abilec
sağlan
yoldan
kadınların bu alanda deney imsizl ikleri bu

lan ortaya

engel

oluşturmaktadır.

undak i önyargıları
Erkek banke rlerin kadınların gelece kteki başarılan konus
Bu kişiler herneadır.
olmakt
da, kredi temini ile ilgili sorunların bir başka nedeni
iminat ion Act)
(Discr
yasası
ılık
kadar kadınlara karşı -Birleşik Devle tler'de Ayrımc
de gerçek ler
etseler
iddia
ni
dikleri
izleme
a
sonuc u yasal olmay an- ayrımcı bir politik
emesi
edilem
temin
yenin
serma
n
duyula
ihtiyaç
farklı olabilm ektedi r. Bu durum
leri için kredi
girişim
ara
kadınl
Bugün
edir.
emekt
engell
sonuc u faaliyetin gelişimini
of Ameri ca, Harris Trust,
veren bazı kuruluşların -Birleşik Devle tler örneğinde Bank
gibi- mevcu diyeti inkar ediAccio n International ve Small Busine ss Admin istrati on
faiz oranları % 16 gibi
yenin
lemese bile, bu kuruluşlar tarafından sağlanan serma
gibi risk serma yesi sağ
on
Houst
for
oldukç a yükse k olabilmektedir. Allian ce Capita l
da temin ettikleri kredi
bunlar
da,
tsa
layan banka lar dışında bazı kuruluşlar mevcu
girişimleri için fon
arın
Kadınl
rlar.
aktadı
bulunm
de
karşılığında şirketten pay talebin
mları ve risk serma yesi sağla
temin ettikleri özel banka fonları, mikro -kredi progra
a ne derece yararlı olabilecekyan kuruluşlar nisbet en yeni olduklarından, bu konud
açıklamalar, bizi ister isteme z
leri de bir başka meseledir. Yukarıda yer verilen bütün
unda eşit şartlarda bulunkonus
fon temini
kadın girişimcilerin karşı cinsler ine oranla
madıkl arı sonucu na götürm ektedi r.

b.

Girişimin

Türü veya

Büyüklüğü.

girişimciler arasın
Mesle ki uğraşlar yönün den ele alındığında, erkek ve kadın
imalatçılık, finans veya teknik
da belirgin farklılıklar bulunduğu, erkeklerin daha çok
çoğunlukla hizme tle ilişkili
alanla rda deney imli bulunmalarına karşın, kadınların
, hizme tler alanı, ekono mide
alanla rda başarılı oldukları ifade edilmektedir. Ancak
alan olmaktadır. Hizme t enbir
n ve karlı
diğer alanla ra oranla çok daha hızlı gelişe
de büyümektedir. Yirmi
ötesin
rın
sınırla
düstrisi büyük sıçramalar göster erek umula n
Kanad a, Avustralya ve
ler,
Devlet
ik
Birleş
ü
birinci yüzyılın eşiğinde hizme t sektör
Hizme t kesim indeir.
gelmişt
hale
oynar
rol
bir
Batı Avrup a ekono mileri nde hakim
Savaşı sonrası ekono mik
ki bu olağandışı büyüm enin neden lerinin başında II. Dünya
a düzey lerinin artmasına karrefah düzey inin yükseldiği yıllarda tüketic ilerin harcam
tleri yerine getirecek zamanlarının azalşın, daha önce kendil erinin yaptıkları hizme
azalmasına karşın kendil eri için bunları
ması gelme ktedir. Bu işler için zamanlarının
k durum a gelmişlerdir. Gelir dübilece
ödeye
yapab ilecek kişilere bunun karşılığını
fazla şeye sahip olabilm e imdaha
için
iler
tüketic
zeyler inin artması aynı zaman da
talepte bulunmaları imkanını doğurmuştur.
kanı, dolayısı ile bu mal ve hizme tler için
eki hızlı gelişmeler, yeni geliNihayet, teleko minik asyon ve bilgisa yar teknolojisind
de ticari amaçl arla bilgin in ( enform asşen endüst rilerin tümün de hem kişisel hem
ır. 1995 yılı Fortun e 500
yonun ) organize, depola nma ve iletilmesini zorunlu kılmışt
hizme te yöneli k işletme
sayıda
fazla
listesindeki büyük kuruluşlar arasında ilk defa
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yer almıştır (Hatten, 1997; 8). Hizmet sektöründe ağırlıklı bir duruma gelinmiş olunyönünden ileriye yönelik başka bir avantajı sergilemektedir.
Genel görünüm, kadın girişimcilerin faaliyet alanının yalnızca perakendecilik
ve hizmet alanları ile sınırlılığı olmakla birlikte, aslında bu resmin sadece bir parçasıdır. Bugün birer büyük kuruluş haline gelen şirketlerin zamanınd
a kimler tarafın
dan kurulduklarının gözardı edilmesi kadın girişimcilere büyük haksızlık olacaktır.
Birleşik Devletler' de 1993 yılında Müteşebbis Kadınlar Ulusal
Birliği (National
Association of Women Business Owners) tarafından yayınlanan bir belgede Birliğe
dahil üyelerin yüzde 18'inin yıllık cirolarının bir milyon Dolar'm çok üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bugün bu düzeyde ciro yapmış olan birçok iş geçmişte
çok küçük
işler olarak başlatılmıştır. Lambing bu konuda Birleşik Devletler
'den bazı çarpıcı
örnekler vermektedir. Örnek olarak Lynn Hill'in, kiralık bir masa ve sandalye ile
başlattığı Legal Assistants Corp. adlı kuruluş altı yıl sonra yıllık sekiz
milyon Dolar
ciro yapan bir girişim haline gelmiştir. Lambing, diğer tanınmış kadın girişimcilere
örnek olarak Discovery Toys'un kurucusu olan Lane Nemeth'I, The Body Shop'un
kurucusu olan Anita Roddick'I, Mary Kay Cosmetics'in kurucusu Mary Kay Ash'i ve
Lilian Vemon Catalog'un kurucusu olan Lillian Vemon'u vermektedir (Lambing ,
1997; 25).
ması, kadın girişimciler

c. Yönetim Stili ve İnsan İlişkileri.
Bazı araştırmacılar tarafından yapılan

analizler ve araştırma sonuçları kadın
ve yöneticiler tarafından benimsenen yönetim stili ve insan ilişkilerinin
karşı cinslerine oranla daha değişik olduklarını ifade etmektedi rler.
Erkek girişimci
lerin genelde otoriter yönetim stiline daha eğilimli olmalarına karşın , kadın girişim
ciler yönetim olgusuna daha holistik (bütüncül) açıdan yaklaşmaktadırlar. Yine araş
tırma sonuçları kadın girişimcilerin personel eğitimi, takım çalışması
, şirket yapısın
da hiyerarşinin azaltılması ve kalite konularında çok daha hassas olduklarını göstermektedir. Enterprise Group at Arthur Andersen & Co.'nin direktörü Nancy C.
Pechloff, kadınların başarı olgusunu erkeklerden farklı değerlendirmeleri nedeniyle,
çalışanların kariyerlerinde gelişmelerinin sağlanması ve müşteriler
in beklentileri
konularındaki duyarlılıklarına işaret etmektedir. Bernstein'ın, kadınların
insanlarda
sadakat ve yakınlaşma (affıliation) duygularını ortaya çıkaran yönetim stillerinde ve
genelde erkeklere oranla olumluluk ve yakınlaşma duygularını kullanmakta daha
başarılı olduklarına ilişkin görüşlerine yukarıda yer verilmişti.
The Body Shop yaratıcı ve yöneticisi Anita Roddick tarafından gerçekleşti
rilen bir uygulama bugün çok sayıda kadın girişimci tarafından benimsenmiştir. Bu
uygulama çerçevesinde çalışan personel toplumun hizmet projelerinde yer almaya
özendirilmektedirler. Çalışan kişiler, bu amaçla ayıracakları zaman kadar işlerinden
izinli sayılacaklarından, bu tür bir projede yer almaları kendilerine ayıracakları veya
aileleri ile birlikte geçirecekleri süreden fedakarlık etmelerini gerekli kılmamaktadır.
Tercihan faaliyetlerini yaşama geçirıneden önce belli bir yönetim becerisi
kazanmaları beklenen kadın girişimciler, bu alanda yapılan
bir araştırmanın
sonuçlarını yansıtan ve aşağıdaki tabloda açıklanan bir özdeğerle
ndirmede , kendilerini finans yönünden oldukça yetersiz, pazarlam a ve faaliyete ilişkin işlemler
giriŞimci
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orta, buna karşın yeni fikirler ortaya koyma, yeni ürünler geliştirme ve
dırlar
insanlarla ilişki kurma açılarından oldukça güçlü bulduklarını ortaya koymakta
32).
(Hisrich&Brush, 1989;

bakımından

ndirmeleri
Kadın Girişimcilerin Kendi Yönetsel Becerileri ile İlgili Değerle
Yönetsel Beceri

Zayıf

Orta

İyi

Çok iyi

Mükemme l

Fikri Yok

Finans-sermaye kullanımı,
tahmin, bütçeleme

%15

%32

%27

%15

%6

%4

İnsan İlişkileri-yönetim,

%2

%10

%28

%33

%27

%0

Pazarlama /satış !arpazarlama araştırması,
promosyon, satış

%6

%20

%20

%33

%22

%0

Yeni fikirler/yeni ürün

%3

%10

%26

%27

%33

%1

İşe yönelik faaliyctlercnvantcr, üretim, günlük
faaliyetler

%3

%18

%32

%30

%17

%0

Örgütleme ve planlamaStrateji, örgüt yapısı,
politikalar

%4

%15

%29

%29

%23

%0

Geliştirme

ve

eğitim

geliştirme

Succesful Business. Hisrich,
Kaynak: Thc Woman Entrepreneur. Starting, Financing and Managing a
Books. s. 32.
Lexington
1989.
.
Printing
Fourth
G.,
Candida
D.,Brush,
Robert

Belli bir becerinin bir kadın girişimcinin faaliyetini ne şekilde etkileyebileceği
yasorusuna gelince, öncelikle, finans, pazarlam a fonksiyonlarına ilişkin beceriler
örgütün
kalması,
zayıf
de
in
nında organiza syon ve planlam a alanlarındaki beceriler
Buna
gelecekteki gelişimi yönünden engellerin ortaya çıkma olasılığını attıracaktır.
özellikişin
olması,
düzeyde
"orta"
in
beceriler
nda
karşın, pazarlam a ve iş konuları
lerine bağlı olarak, her koşulda bir dezavantaj olarak değerlendirilmemelidir.

d.

Girişimde Bulunmanın

Neden ve

Amaçları.

Özellikle sanayileşmiş ülkelerde yapılan araştırmalar işgücü içerisinde kadın
a
popülasyonunun arttığını göstermektedir. Birleşik Devletler'de yapılan bir araştırm
1980
karşın,
35 olmasına
işgücü içerisinde kadın çalışan yüzdesin in 1965 yılında %
trendler 2000 yılında bu
yılında % 42 ve 1990 yılında % 45 olduğunu göstermekte,
ni vermektedirler.
işaretleri
ın
olacağın
85
rakamın azınlıklar ve göçmenl er de dahil %
verme, kişisel
uğraş
için
amaçlar
belli
olma,
z
Küçük işletmelerin çekiciliği -bağımsı
r. Bunun
olmaktadı
geçerli
de
için
kadınlar
kadar
olduğu
özgürlü k- her kesim için
ık da kadınların
ayırımcıl
lan
karşılaşı
işyerinde
olsun
olursa
ne
yanında, kaynağı
ın iş
kendi girişimlerini oluşturmalarında önemli bir neden olmaktadır. Kadınlar
396

Prof Dr. İsmail Özaslan 'a Armağan

yaşamı ve girişimcilik yönlerinden en aktif olduğu ülkelerden birisi olan Birleşik
Devletler'de bile, yalnızca, üst düzey yöneticilerin %3'ü ve orta düzey yöneticilerin
%15'1 kadın olmaktadır (Lambing, 1997; 22). Türkiye'de ise aynı durumdaki kadın
ların sayı ve oranı tahmin edilebileceği üzere çok daha düşüktür. Doğramacı, 1985
verilerine göre belli bir eğitim düzeyine ulaşmış Türk kadınlarının, bilimsel ve teknik
eleman ve serbest meslek sahibi olarak %29, müteşebbis ve üst kademe yöneticisi
olarak %0.6 ve şahsi hizmetler olarak %0.8 gibi oranlarda Türk ekonomisine hizmet
sunduklarını ifade etmektedir (AKDTYK, 1995; 300).
Kadının istihdam ve girişimcilik konularında karşısına çıkan başlıca engellerden birisi de, kağıt üzerinde olmakla birlikte uygulamada gerçekleşmemiş bulunan
kadın-erkek eşitliğidir. Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sürecinin en kritik unsurlarından birini oluşturan kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının sağlık, eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında ilerleme kaydetmek bakımından ne kadar büyük bir
önem taşıdığı giderek daha iyi ortaya çıkmaktadır (DPT, 1995; 21 ). Avrupa Sosyal
Şartı Bağımsız Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilen Türkiye ile ilgili karar
metninde (1993, Conclusion XII-1), Anayasamızın 10. Maddesinin tüm vatandaşlara
kanun önünde birçok unsurlar [bu unsurlardan bir tanesi de cinsiyet olmaktadır] yönünden eşitlik sağladığının gözlemlendiği açıklanmış ve aynca 1990 yılında kadın
hakları ve eşitliğine ilişkin eğitsel ve teşvik edici etkinliklerden sorumlu Kadının
Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu belirtilmiştir (Avrupa Sosyal
Şartı, 1995; 3).
Cinsel taciz de (sexual harassment) kadınların işlerini bırakma nedenlerinden
birisi olmaktadır. Cinsel taciz olaylarının Birleşik Devletler'de işletmelere tazminat
ve yasal ödentiler olarak 1994 ile 1999 yılları arasında yaklaşık bir milyar Dolar'a
mal olacağı tahmin edilmektedir (Hatten, 1997; 66, 67).
Erkek girişimcilerin iş hayatında işiri getirisi ve maddi çıkarlara ağırlık vermelerine karşın, kadın girişimci için, karlar birincil öneme sahip olmamaktadır
(Laınbing; 26). Bu konuda hazırlanan Avon Raporu da (Hatten, 1997; 42) benzer
sonuçlar vermiş, kadınların işlerini kurmalarındaki esas amacın kendilerini gerçekleştirmek olduğu, para kazanma unsuruna çok daha geri planda yer verildiği bu araş
tırma sonucu ile de ortaya konulmuştur. Rapor' da, bu konuda görüşleri alınan 319
kadından sadece 12'si kar amacına ön planda yer vermişlerdir.

e. Destek Grupları.
Yine yukarıdaki tablodan anlaşılabileceği gibi, destek grupları bakımından da
ve erkek girişimciler arasında aykırılıklar bulunmaktadır. Erkekler, en önemli
destek vericileri olarak "dış" danışmanları (avukatlar, muhasebeciler) tanımlamakta,
eşleri hemen daima ikinci sırada yer almaktadırlar. Kadınlar ise, bu konuda eşlerine
birinci sırada, yakın arkadaşlarına ikinci sırada ve iş erbabına üçüncü sırada yer vermektedirler. Bunun ötesinde, kadınların destek ve enformasyon konusunda çeşitli
kaynaklara (meslek kuruluşları ve kadın dernekleri gibi) ağırlık vermelerine karşın,
erkekler dış destek konusunda bu nisbette çeşitliliğe sahip bulunmamaktadırlar
(Hisrich, 1998; 80).
kadın

Özellikle sanayileşmiş ülkelerde iş hayatına atılmaları durumunda ekonomik,
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ve politik destek bulabilecekleri ve danışabilecekleri hiç de azımsanamayacak
belli kuruluşların mevcudiyetini girişimci kadınlar yönünden bir avantaj olarak
değerlendirmek mümkündür. Birleşik Devletler'de American Women's Economic
Development Corporation, National Federation of Women Business Owners, National Education Center for Women in Business, Accion Intemational, Small Business
Administration [özellikle madde 8(a)], Institute for Women's Policy Research ve The
National Organization for Women Business Owners bu kuruluşlara iyi birer örnek
oluşturmaktadırlar (Lambing, 1997; 24).

eğitsel

f.

Kişisel

Karakteris tikler.

Bu konuda kadın ve erkek girişimciler arasında güçlü benzerlikler bulunmaktadır. Her ikisi de mizaç olarak enerjetik, hedef ve bağımsızlık eğilimli olmalarına
esnek ve
karşın, erkekler kadınlara nazaran daha fazla kendine güvenir ve daha az
toleranslı olmaktadırlar.

Araştırmalar kadın girişimcilerin, genelde, kendi ilgi alanlarında deneyim ve
bireyci,
uzmanlık sahibi, tutucu, dikkatli, mantıklı, risk alma konusunda ihtiyatlı,
bulunkarşıya
karşı
a,
uygulamad
ve
uyumlu
güvenen,
yaratıcı, hevesli, sezgilerine

belirsizlik koşulları içerisinde, çoğu zaman ellerinde bulunan sınırlı nakit ve
varlıklar ile, belli zaman aralıklarındaki ödemeleri gerçekleştirmek ve bu ödemeler
nedeniyle ortaya çıkan sorunlarda alacaklıları sakinleştirmek, insanları işe almak ve
den
işlerine son vermek gibi üstesinden gelinmesi oldukça güç ve vakit kaybedilme
ortaya
olduklarını
kişiler
halledilmesi gereken problemlerle başedebilecek özellikte
dukları

koymaktadır.
Girişimin başarı ve karlılığı kendi çabalarına dayandığından, kadın girişim
cinin mücadeleci ve enerjik karakterde birisi olması gerekmektedir. Genelde erkek
bir girişimcide bulunan karakteristiklere sahip bulunana kadın girişimciler, çoğun
lukla bağımsız, kendine güvenli, rekabetçi ve belli hedeflere oriente olabilen kişilik
tedirler.

g. Motive Edici Faktörler.
İnsanlar genelde kendi işlerini başlatacak motivasyon ve birikime sahipselerse

de, çok azı gerçek anlamda girişimlerini yaşama geçirebilecek kararlılık ve cesareti
gösterebilmektedirler. Bunun nedeni insanların hedonistik yapıda olmaları nedeniyle
nedenle
çoğunlukla hazza koşan, yükümlülük ve güçlüklerden (elemden) kaçan, bu
girişimde
insanları
korkusu,
alma
Risk
ir.
özelliklerid
yaratılış
risk almaktan çekinen
bulunmaktan engelleyen önemli bir nedendir. Kişiler normal koşullarda bir aile
sürdürortamı içerisinde rahat ve güvende olmak ve belli standardlarda bir yaşamı
mek arzusunda olduklarından, gelecekte ne getireceği bilinmeyen ve mevcut düzenlerinin altüst olmasına neden olabilecek değişiklikler konusunda ihtiyatlı ve çekingen
davranmaktadırlar.

konusundaki motivasyonları çoğunlukla işlerinden soğu
aları ve girişimde bulunacakları faaliyet alanına olan
yabancılaşm
maları, işyerlerine
yüzyüze gelebilecekleri psikolojik risk düzeylerinin
ığından,
kaynaklarid
ilgilerinden
genelde düşük bulunulacağına inanılmaktadır. Buna ilaveten, kadınların çoğunluğu
Kadınların girişim
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en fazla kompetan oldukları alanlarda girişimde bulunacaklarından, psikolojik risk
sosyal ve finansal risklerde nisbeten daha az olacaktır. Birleşik Devletlerde
yapılan bir araştırma kadınların yeni bir işe başlama konusundaki motivasyonlarının
aşağıdaki önem sırasına göre sıralandığını göstermektedir (Hisrich&Brush, 1989;
30):
yanında

Kadın Girişimcilerin İşe Başlama Konusundaki Motivasyonları
(Önem Sırasına Göre)
Bağımsızlık,

İş Tatmini
Kendini Gerçekleştirme
Fırsatlar

Para
Statü/Prestij
Güç
Ekonomik Gereklilik
Kariyer Güvenliği
Kaynak: The Woman Entreprencur. Starting, Financing and Managing a Succesful Business. Hisrich,
Robcrt D., Brush, Candida G., Fourth Printing. 1989. Lexington Books. s. 30.

Tablo'dan da anlaşılabileceği gibi, girişimcilik alanında erkeklerin kendi g~le
ceklerini kontrolları altında bulundurma, zihinlerinde kurguladıkları şeyleri gerçekleştirme, yaşama geçirme konularında motivasyon düzeyleri daha yüksek olmaktadır.
Bu güdü üstleri ile daha sık anlaşmazlığa düşmeleri ve bazı şeyleri kendilerinin daha
mükemmel gerçekleştirebilecekleri inancından kaynaklanmaktadır. Bunun tersine
kadınları motive eden temel unsur, genelde işyerlerinde karşılaştıkları "cam tavan"
etkisinden kaynaklanan kendini gerçekleştirme duygusu olmaktadır.
h. Mesleki Geçmişle İlgili Özellikler.
Hisrich, yeni bir iş kurulmasında gerek erkek ve gerekse kadınların başlangıç
noktalan ve nedenlerinin aynı olduğunu ve her iki grubunda girişim konularında genelde güçlü bir deneyim ve ilgi sahibi olduklarını ifade etmektedir. Bununla birlikte, erkekler için eski bir uğraştan yeni bir girişime geçiş evresi, yeni girişimin halihazırdaki işin bir dış uzantısı, yan faaliyet alanı veya zevk için yapılan bir
iş (hobi) olması durumunda nisbeten zahmetsiz hale gelmektedir. Diğer taraftan
kadınların eski işlerini bırakmalarında, işe karşı soğUına (yabancılaşma) ve yeni girişimleri için hevesli olma nedenleri ağırlıklı olurken, yeni işlerine ilişkin deneyimleri
yetersiz kaldığından geçiş evresi [erkeklere oranla] nisbeten daha külfetli hale gelmektedir (Hisrich, 1998; 78).
(çıkış)

i. Geçmiş Yaşamı ile İlgili Özellikler.
Hemekadar kadın ve erkek girişimciler geçmiş yaşam ve deneyimleri yönlerinden benzer özellikler gösterseler de, genelde, kadınların belli bir girişim için
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ile 35

yatırımda bulunma yaşları erkeklere oranla daha geç olmakta (erkeklerde 25
tim
arası olmasına karşın, kadınlarda 35 ile 40 yaş arası) ve geçmişteki eğitim/öğre
leri de farklı bulunmaktadır. Erkeklerin daha çok teknik veya iş (business) ile ilgili
alanlarda öğrenim görmüş bulunmalarına karşın, kadınlar daha çok liberal sanatlar
alanında (tarih, felsefe vb.) öğrenim görmüş olmaktadırlar.

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER
Özellikle geçen onyılın başından gunumuze kadın girişimciler tarafından
kurulan girişimlerin sayısı, bazı ülkelerde erkeklerin kurduğu her bir girişime karşılık
iki olmak kaydıyla, genelde hızlı bir artış göstermiştir. Lambing, Birleşik Devletler'de 1994 yılı içerisinde kadınlar tarafından, mevcut girişimlerin üçte biri nisbetinde 6,5 milyon girişim kurulduğunu belirtmektedir. Bu girişimler, Fortune 500
persofirmaları tarafından istihdam edilen personel sayısından daha fazla miktarda
22).
1997;
(Lambing,
ırlar
sağlamaktad
imkanı
nele [onbir milyon kişiye] iş
Kadın girişimciler tarafından kurulan işletmelerin sayısındaki belirgin artışın,
bir yerine birden fazla nedene bağlanması daha doğru olacaktır. Bu nedenlerden birincisi, sosyo-kültürel altyapıdaki değişim sonucu günümüzde çok sayıda kadının
Bir
işgücüne katılmış olması ve kadınların öğrenim düzeylerindeki belirgin artıştır.
kadınların,
alan
yer
a
kadrolarınd
yönetim
orta
şirketlerin
genelde
neden,
ikinci
konusu
çalıştıkları şirketlerin personel azaltma politikalarının kendileri için de söz
patronları
n
olabileceğini farketmeleri ile kendi işlerini kurarak kendi kendilerini
olmayı yeğlemeleridir. Üçüncü bir neden olarak ise, başarılı kadın girişimci sayısının
gösterartması ile kendilerini bu konuda motive eden rol modellerinin çoğalması
kadın
olan
şanslı
kadar
ecek
kaybetmey
işlerine
neden,
ilebilir. Nihayet bir dördüncü
etkisi
tavan
cam
edilen
konusu
söz
yukarıda
yaşamının
şirket
sonra
süre
ların bir
nedeniyle kendileri için anlamlı iş fırsatları yaratmadığı ve iş güvenliği sağlamadı
iş
ğının farkına varmalarıdır. Kadınların büyük aşama gerçekleştirmelerine karşın,
ır.
dünyası halen bir bakıma erkeklerin egemenlik alanında bulunmaktad
Kadınların girişimcilik alanında başarılı olma nedenlerinin başında, yönetim
stillerinin nisbeten demokratik ve hümanistik, insan ilişkilerinin daha katılımcı olması yanında, girişimciliğin mücadeleCi bir karaktere sahip olumnasını gerektirme
sezgilerine
ve
yaratıcı
mantıklı,
ihtiyatlı,
sine karşın, dikkatli, risk alma konusunda
güvenen kişilik özelliklerinde olmaları gelmektedir. Girişimde bulunma nedeni olarak, erkek girişimcilerin, kar motifini ön plana almalarına karşılık kadınlar için kendini gerçekleştirme olgusu ağır basan unsur olmaktadır (Hatten, 1997; 42). Kadınlar
yeni bir girişim oluşturma yanında, girişimin geliştirilme ve başarılı bir kuruluş
haline getirilmesi konusunda olayı daha uzun vadeli olarak ele almakta, yaşama geçirilen kuruluşun nitelik ve standardları, hizmet kalitesi, piyasada uzun vadede sayiçin
gın bir kuruluş olarak yerini alması konusuna ağırlık vermektedirler. Kadınlar
için
onlar
bu
zira
değildir,
konu
bir
önemli
de
kuruluşun süratli bir şekilde büyümesi
genelde bir amaç niteliği taşımamaktadır (Hatten, 1997; 181).
Girişimcilik karakteristikleri bakımından üstün ve ağırlıklı yönlerine karşın,
yeterkadın girişimcilerin önlerinde belli konu ve alanlarda deneyimlerinin nisbeten
mücadelekadar
girişimciler
erkek
çoğunlukla
gereği
doğaları
li düzeyde olmaması,
ci ve ısrarcı olamamaları, rol modellerinin -bugün azımsanamayacak sayıda olsa
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bile- erkek girişimcilere oranla az olması gibi kendilerine has niteliklerden kaynaklanan engeller mevcut olduğu gibi, sırf cins ayrımının ve akılcı bir dayanağı
bulunmayan önyargıların neden olduğu örneğin kredi temininde ve teminat bulmada
karşılaşılan güçlüklerden, kadın-erkek eşitliğinin tam anlamı ile sağlanamadığı ülkelerde kültürel altyapının da etkisi ile aile, çevre ve toplum tarafından girişimcilikleri
konusunda çıkarılan zorluklardan, girişimcilik konusunda destek kuruluşlarının olmaması veya nitelik ve/veya nitelikleri bakımından yetersiz olması türünden kendileri dışında içerisinde yaşadıkları ortamdan, toplumdan kaynaklanan sınırlamalar da
mevcuttur.
Günümüzde, araştırma sonuçları ve uygulama tarafından da desteklenen genel
yeni oluşturdukları kuruluş sayısı bakımından erkek girişimcilere oranla gittikçe artan bir trend sergileyen kadınların girişimcilik alanında oldukça başarılı
oldukları ve fırsat eşitliğinin tanınması ve doğal olmayan bazı engellerin kaldırılması
durumunda bu başarı düzeylerinin daha da artacağı yönündedir. Artan nüfus için yeni
iş yaratılması maliyetlerinin çok yüksek ve teknolojik ilerlemeler sonucu oldukça
daha az sayıda işgücüne gerek gösteren sem1aye yoğun yatırımların ağırlıklı olduğu
mevcut ekonomik koşulların bir sonucu olarak, tam istihdam olgusunun artık erişil
mesi hemen hemen olanaksız bir hayal olduğu günümüz dünyasında kadın girişim
cilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması yolundaki çabaların başarısı, öncelikle sosyal barışa katkı sonucu toplumlar için beklenen yaran sağlayacaktır. Geliş
mekte olanlar başta olmak üzere bütün ülkelerde, bu sınırlayıcı etkenlerin kaldırıl
ması ve kadınların girişimcilik konusunda motive edilmeleri amacıyla, bu alanda
gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, destek niteliğindeki organizasyonların yaşama geçirilmesi, basın ve yayın yoluyla kamuoyu oluşturulması, yardımcı
nitelikte programların yürürlüğe konulması ve benzeri uygulamalara ilişkin çabaların
gösterilmesi gerekmektedir.
kanı,

SUMMARY
The purpose of this study is, by making use out of the existing literature in this
field, the comparative discussion of the economic, socio-cultural, historical, political
and genetic determinants lying behind the success of the woman entrepreneurs that
has proven themselves with their successful efficiencies within the entrepreneurial
arena especially in the !ast quarter of the century, and the indication of some confronting obstacles not originating from their prevailing characteristics, required to
be eliminated for their further success. in this article where it is indicated that, contrary to some assumptions, successful attempts of the woman entrepreneurs has a
vital role in the creation and development of the today's infant enterprises that successfully endure within the difficult competitive conditions of the business life, the
basic argument is that, despite similarities in common, by acting from existing studies implying differences relating to certain characteristics such as their motivations,
job skills, and professional experiences, it can be concluded that woman entrepreneurs have superiorities originating from their certain characteristics relating to
entrepreneurship, and that their success levels be increased in case obstacles preventing them be eliminated.
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